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З 1985 року працював на посаді асистента. 

З 1992 і по сьогодні – доцент кафедри ТГПіВ. 

У 1988 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата 

технічних наук за спеціальністю 05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, газоснабжение, акустика и осветительная 

техника». Тема дисертації «Мокрый пылеуловитель с дисковым 

распылителем для очистки аспирационных выбросов асфальтобетонных 

заводов». 

У 1993 році присвоєно вчене звання доцента. 

https://scholar.google.com/


Досягнення у професійній діяльності (за останні п’ять років): 

 

1.  Наявність не менше  п`яти  публікацій  у періодичних  наукових 

виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection  

1.1 O. Zadoiannyi, Y. Yevdokymenko (2021). Theoretical analysis of 

membrane air dehumidification in air conditioning systems. New York. TK 

Meganom LLC. Innovative Solutions in Modern Science. 4(48). doi: 

10.26886/2414-634X.4(48)2021.3. ISSN 2414-634Х; 

1.2 Задоянный А. В.; Евдокименко Ю. Н. Углубленный эксергетиче-

ский  анализ основных психрометрических  процессов в системах кон-

диционирования воздуха. Вестник Полоцкого государственного униве-

рситета. Серия F. Строительство. Прикладные науки 2021, 71-75. 

URI:http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/26934; 

1.3 Задоянний О.В., Євдокименко Ю.М. Ексергетична ефективність 

системи кондиціонування повітря з адсорбційним осушенням  та реге-

нерацією адсорбенту теплотою конденсації для приміщень  арбітраж-

ного зберігання ліків  Науково-технічний збірник «Вентиляція, освіт-

лення та теплогазопостачання». Випуск 33. К.КНУБіА,2020-С.39-46.

  

1.4 О. В. Задоянний, Ю. М. Євдокименко. Поглиблений ексергоеконо-

мічний аналіз як дієвий інструмент розроблення енергозбережних схе-

мних рішень у системах кондиціонування повітря (на прикладі системи 

мембранного осушення повітря для приміщення зберігання насіння) 

Науково-технічний збірник «Вентиляція, освітлення та теплогазопоста-

чання». Випуск 32. К.КНУБіА,2020-С.44-55. 

1.5 О. В. Задоянний Ю. М. Обґрунтування поглибленого ексергоеко-

номічного аналізу систем кондиціонування повітря // Науково-техніч-

ний збірник «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання». Випуск 

31. К.КНУБіА,2019-С.24-32. 

6.  Наукове  керівництво  (консультування)  здобувача,  який  одержав  

документ про  присудження  наукового  ступеня  (ПІБ  дисертанта,  

здобутий  науковий ступінь,  спеціальність,  назва  дисертації,  рік  

захисту,  серія,  номер,  дата,  ким виданий диплом)  

6.1 Керівництво дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук; рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і на-

уки України від 28 вересня 2021 р. 



14. Керівництво  студентом,  який  зайняв  призове  місце  на  I  або  II  

етапі Всеукраїнської  студентської  олімпіади  (Всеукраїнського  конкурсу 

студентських  наукових  робіт),  або  робота  у  складі  організаційного  

комітету  / журі  Всеукраїнської  студентської  олімпіади  

(Всеукраїнського  конкурсу студентських  наукових  робіт),  або  

керівництво  постійно  діючим  студентським науковим  гуртком  /  

проблемною  групою;  керівництво  студентом,  який  став призером  або  

лауреатом  Міжнародних,  Всеукраїнських  мистецьких  конкурсів, 

фестивалів  та  проектів,  робота  у  складі  організаційного  комітету  

або  у  складі журі  міжнародних,  всеукраїнських  мистецьких  конкурсів,  

інших  культурно-мистецьких  проектів  (для  забезпечення  

провадження  освітньої  діяльності  на третьому  (освітньо-творчому)  

рівні);  керівництво  здобувачем,  який  став призером  або  лауреатом  

міжнародних  мистецьких  конкурсів,  фестивалів, віднесених  до  

Європейської  або  Всесвітньої  (Світової)  асоціації  мистецьких 

конкурсів,  фестивалів,  робота  у  складі  організаційного  комітету  або  

у  складі журі  зазначених  мистецьких  конкурсів,  фестивалів);  

керівництво  студентом, який  брав  участь  в  Олімпійських,  

Паралімпійських  іграх,  Всесвітній  та Всеукраїнській  Універсіаді,  

чемпіонаті  світу,  Європи,  Європейських  іграх, етапах  Кубка  світу  та  

Європи,  чемпіонаті  України;  виконання  обов’язків тренера,  помічника  

тренера  національної  збірної  команди  України  з  видів спорту;  

виконання  обов’язків  головного  секретаря,  головного  судді,  судді 

міжнародних  та  всеукраїнських  змагань;  керівництво  спортивною  

делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу  

14.1 Призове місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей 2017-2018 навчального року у 

галузі знань "Будівництво та цивільна інженерія" 

20. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

(крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності). 

20.1 Досвід практичної діяльності 19 років.  
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